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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .صالة والسالم عىل رسول اهلل الاحلمد هلل و        

 )املتن(

 (وجيوز ائتامم املتوضئ باملتيمم واملفرتض باملتنقل :)ملصنفا يقول

 )الرشح(

احلمددد هلل رب العدداملنيل والصددالة والسددالم عددىل أرشو األسبيددا  واملرسددلني 

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

معنددددددا   كتددددداب اامامددددددة ورشو  ددددددا وذكددددددر  -رمحدددددده اهلل-ال املصددددددنف مدددددا ز

, قبل هذا (وجيوز ائتامم املتوضئ باملتيمم واملفرتض باملتنقل)أركاهنال فقال هنا: 

بدني بد ن فاقدد رشل الصدالة ب ينبهدأ لده أو ب  -رمحده اهلل- قدامهالكالم كان ابن 

 اثندددني وهدددو مدددن بددده جيدددوز أن يصددد  خلفددده مدددن ،قدددق فيددده الرشدددلل و ب مثدددالني

سدددلس البدددولل مدددن بددده سدددلس البدددول ف دددو فاقدددد لل  دددارةل  دددازت الصدددالة   حقددده 

 للعذرل لكنه ب يصىل خلفه إب من كان   مثل حاله. 

و ب املثدال الثددا    الدذي يت  دد    القدرا ة   الفا،ددة, وب هسدن ا ف سدده ب 

ن هدددذل القاعددددة وهدددذل يصددد  خلفددده مدددن يدددتقن الفا،دددة,  دددا  هندددا وك سددده اسدددتثن  مددد

أن فاقد الرشل ب يصد  خلفده القاعدة باتفاق الفق ا  عند املذاهب األربعة عىل 

فمددثالإ إذا كددان اانسددان ليسدد  لدده سددرتة بمعندد  سددرت العددورة  مددن ،قددق فيدده الرشددل
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وسددرت العددورة رشل   الصددالة فددال يصدد  خلفدده مددن كددان سدداتر لعورتددهل وكددذل  

ب يدد  م بدده مددن هدددو  مددن ي يسددت ع أن يتو دده إل القبلددةمددن ي يتحقددق فيدده القيددام أو 

)وجيدوز أن يصد  اسدتثن  قدال:  -رمحده اهلل- قدامهمتحقق فيه الرشلل فك ن ابن 

, إذا أوردندددا هندددا سددداال ثددداذا اأسدددتثنأ املتوضددد  مدددن هدددذل املتوضددد  خلدددف املتددديمم(

 جيدوز املس لة, فجداز لده أن يصد  خلدف املتديممل, والدذي بده مدثالإ سدلس البدول ب

 أن يص  خلفه من هو صحيح.

 :.....ال الب

: هدددو السدددبب أن الددذي مدددثالإ فقدددد سدددرت العددورة وفقدددد اسدددتقبال القبلدددةل الشدديخ

وفقددد مددثالإ القددرا ة ف ددذا إذا  ددازت صددالته   نفسدده  ددازت ملكددان العددذرل ولكندده 

 از وسقط عنده الرشدلل بفدالو املتديمم ثدا  داز لده أن يقددم عدىل الصدالة انتقدل 

ل فانتقددل إل البدليددة وب تتحقددق البلديددة إب   مسدد لة مددن ا لوضددو  إل كوندده متدديمامإ

املتوضددد  بددداملتيممل مدددثالإ سدددرت العدددورة قلندددا هدددو رشل   الصدددالةل الدددذي ليسددد  لددده 

سرت عورة ب يمكن إن ينتقدل إل غههدا فيصد  عدىل حالدهل واملعند  هدذا يقويده إن 

 تددرابل وهدذا يأسددم  فاقددد ال  ددورين ب الفق دا  اتفقددوا عددىل أن مدن ي جيددد مددا  وب

جيددوز لدده أن يصدد  خلفدده مددن تدديمم أو مددن توضدد ل واملعندد  الددذي قالدده املوفددق هنددا 

خلف املتيممل ومسدتند هدذا ابتفداق هدو  فاق الفق ا   واز أن يص  املتوضئبات

احلددديع عمددرو بددن العدداخ الددذي أخر دده مسددلم   صددحيحه إندده صددىل ب صددحابه 

أصددلي  »ذلدد  فدد قر عددىل ذلدد ل فقددال: غددةوة فبلددغ النبددأ  متدديمم ثددا أ نددب  
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, قال: يا رسول اهلل أصابتنأ  نابدة وكاند  ليلدة بداردة «ب صحاب  وأس   نبل

مْ }وسدددمع  اهلل يقدددول:  َسدددكأ دددوا َأسفأ , ف ندددا  ددداز وهدددو صدددىل [29]النسدددا :{َوب َتْقتألأ

امم وجيدددوز ائدددت)وهدددو متددديمم ب صدددحابه وكدددانوا عدددىل وضدددو  فل دددذا قدددال املصدددنف: 

 , وهذا باتفاق.(املتوضئ باملتيمم

 (املتن)

 .(لفوجيوز ائتامم املتوضئ باملتيمم واملفرتض باملتن) 

 )الرشح(

إذا اختلفد  نيدة اامددام إل مسد لة أخدرو وهددأ  -رمحدده اهلل-هندا نقدل املوفدق 

خلدف مع نية اث موم ف ل جيوز ذلد  أو ب جيدوزل وهدو مدثالإ إنسدان يصد  فدرض 

ينفل ويص  أربع ركعات هللل فجا  ر دل وصدىل  الإ إنسان قاممن يص  نفلل مث

, ة اثددد موم أم بليدددن دددل جيدددوز أن يتلدددف نيدددة اامدددام عدددن ف ,خلدددف صدددالة العشدددا 

 هنا قال: وجيوز صالة املفرتض خلف املتنفل.  -رمحه اهلل-املوفق 

ووقدددع اخلدددالو   هدددذل املسددد لةل فددد ن   دددور الفق دددا  مدددن السدددادة األحنددداو 

يدددة وروايدددة عندددد اامدددام أمحدددد والتدددأ علي دددا األصدددحاب وأكثدددر األصدددحاب واثالك

 عىل أسه ب جيوز أن خيتلف اامام واث موم   نية الفرض والنفل.

والسددددددادة الشددددددافعية   عندددددددهم روايددددددة لإلمددددددام أمحددددددد اختارهددددددا املوفددددددق هنددددددا 

 واختارها   املهنأ عىل إنه جيوز أن يص  املفرتض خلف ورا  املتنفل.
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نعددوا ذلدد ل وقددوم أ ددازوا فنريددد أن ب ندددخل إل هددذا اخلددالو ون لددع قددوم م

يقددول: أسددا و دددت حددديع صددحيح أخر دده  -رمحدده اهلل-عليددهل اامددام الشددافعأ 

ثدم  البفاري ومسلم أن من حديع  ابر إن معاذ كان يص  العشدا  مدع النبدأ 

 يدددذهب إل قومدددده وهددددم كددددانوا مدددن األسصددددار فيصدددد   ددددم العشدددا ل ثددددم كددددان ي ددددول

, فقددددال اامددددام «هددددال صددددلي  وخففدددد  بالندددداس»فقددددال لدددده:  فشددددكول إل النبددددأ 

ددا صددالته مددع النبددأ  الشددافعأ: و دددت معدداذ امن صددىل مددع النبددأ  هددأ  وق عإ

األول وهدددأ العشدددا , ثدددا يدددذهب إل قومددده مددداذا يصددد ل سيصددد   دددم نفدددالإ وهدددم 

ف املتنفددلل مفرتضددونل ف ددذا دلدديالإ عندددي عددىل أسدده جيددوز أن يصدد  املفددرتض خلدد

وهدددذا مسدددل  اامدددام الشدددافعأ والروايدددة التدددأ اختارهدددا املوفدددق   مدددذهب اامدددام 

 أمحد.

 ددور األحندداو واثالكيددة وروايددة التددأ علي ددا األكثددر   مددذهب احلنابلددة اجلم

 إن ذلد  ب جيدوز واسدتدلوا بحدديع أسدس املتفدق عليده إن النبدأ  -رمح م اهلل-

عل اامام لياتم به ف»قال:    .«ال يتلفوا عىل اامامإنام  أ

إذا أمعند  النردر   احلدديثني أدد أن سددبب اخلدالو   بيدن م هدو هدل يو ددد 

 ارتبال بني صالة اامام وصالة اث موم أم أهنا مستقلةل 

فدداجلم ور عددىل قاعدددُم ب يأو ددد اسددتقالل وإنددام اامددام مددرتبط مددع اثدد موم 

عندددل   أصددول املددذهب أددد    الصددالةل والشددافعأ بقددأ عددىل قاعدتددهل الشددافعأ

إن اامددام منفدد  صددالته عددن اثدد موم, لددذا مددثالإ الشددافعأ ثددا تقدددم معنددا يشددرتل 
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قرا ة الفا،ة عىل اامام عىل اث مومل ألن ب أحد يندوب عدن امخدرل فكدل واحدد 

صددالته منفكددة بفددالو اجلم ددور يقددول: إذا قددرأ اامددام ف ددأ قرا تدده للمدد مومل إذا 

ني نجددد بدد ن حددديع اجلم ددور هددو يدددل بعمومدده عددىل أسدده ب يصددح حققنددا   احلددديث

دال لكدن حدديع الدذي اسدتدل  ابختالو عىل اامدام واألصدل أسده يأقتددو بده م لقإ

بددده الشدددافعأ هدددو أخددد , فيكدددون قدددول الشدددافعأ هندددا   إعدددامل األصدددول وهدددو أن 

اخلدداخ يقعدد عددىل العددام أو ددهل والشددافعأ قددال: حددديع معدداذ ب يتعددارض مددع 

عدددل اامدددام ليددداتم بددده فدددال » :سدددس, ألن حدددديع أسدددس قدددال النبدددأ حدددديع أ إندددام  أ

ف ذا ركع فداركعوا وإذا سدجد »,   رواية كذل  متفق علي ا: «يتلفوا عىل اامام

, فقال اامام الشافعأ أسدا عنددي املتابعدة يأقصدد  دا الرداهر, فد ذا ركدع «فاسجدوا

 ن, ألسده يتعلددق بالنيددةل فداركعوا وإذا سددجد فاسدجدوال وحددديع معدداذ يقصدد البددا

فكددددان التوفيددددق بددددني احلددددديثني   إعاملددددم عددددىل قددددول اامددددام الشددددافعأ أو دددده مددددن 

 الناحية األصولية.

 يتوقدددف عندددد هدددذل املسددد لة بال دددبطل ي -رمحددده اهلل-إن اامدددام الشدددافعأ إب 

ل ونرددر إلي ددا مددن بدداب العمددوم قددال: إذا  دداز وهددأ صددالة املفددرتض خلددف املتنفددل

خلفه متنفل ف سا أعمم وأقول: جيوز أن يصد  املفدرتض خلدف  للمفرتض وصىل

فدددرتض املفدددرتض واملتنفدددل خلدددف املفدددرتضل واملفدددرتض خلدددف املتنفدددل يعندددأ: ا

عنددددددل القاعددددددةل عدددددىل مدددددذهب اامدددددام الشدددددافعأ جيدددددوز أن يصددددد  الر دددددل الع ددددد 

ل والعكس بالعكس وكذل  هذل الرواية عند اامام أمحد ا    .وامخر ظ رإ
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اذ   صدالته ل احلدديثني يقت د عدىل املدو ن الدذي  دا  عدن معدلكن إذا أأعم

بالندداسل ويقت دد مثدددل مددا قدددال املوفددق هندددا: صددالة املفدددرتض خلددف املتنفدددلل ألن 

ال ويمكدن أن يصدلي ا  النافلة يمكن لإلنسان أن هدد في ا فيمكن أن يصلي ا أربعإ

ل أمدددا صدددالة فددد ا ل يمكدددن أن يصدددلي ا  إ ا رض ورا  اثندددان ويمكدددن أن يصدددلي ا   دددرإ

فرض ف ذا بعيد من الناحيدة األصدولية وقدد ب يقداوم هندا القيداس الدذي اسدتعمله 

اامدددددام الشدددددافعأ فيكدددددون املدددددتفل  مدددددن هدددددذا الكدددددالم عدددددىل أسددددده جيدددددوز أن يصددددد  

املفددرتض خلددف املتنفددل إذا ا،دددت صددورة الصددالةل فددال يمكددن أن يصدد  ركعتددني 

خددددتالو نيددددة اامددددام عددددىل وامخددددر يصدددد  أربددددع أو العكددددسل لددددذا الددددذين أ ددددازوا ا

اثددد موم   الصدددالة اتفقدددوا عدددىل ا،دددرتال الكيفيدددةل كيفيدددة الصدددالة مدددثالإ ب جيدددوز أن 

يصدددد  ظ ددددر ورا  مهددددرب, أو عشددددا  ورا  صددددبحل ألهنددددا يتلددددف الي ددددات فيقت دددد 

علي ددددال فدددد ذا نررنددددا إل املفددددرتض خلددددف املفددددرتض نجدددددها يددددت  فقددددط بصددددالة 

ل ولدددذا املوفدددق هندددا اختدددار الروايدددة التدددأ الع ددد مدددع الر دددر أو الر دددر مدددع الع ددد

 توافق اامام الشافعأ لو ود حديع معاذ وهأ أو ه والعلم عند اهلل.

 : ........ال الب

ل لدذا الشيخ مدع بدني احلدديثني عدىل أسده يصد  معده اسدتقالبإ : األو ه حتد  جيأ

  صددددالة اخلددددوو صددددىل بال ائفدددددة   ددددا  احلددددديع   صددددحيح مسددددلم أن النبدددددأ 

ركعتني وسلمل ثدم  دا ت ال ائفدة الثانيدة فصدىل  دم ركعتدني, فصدىل النبدأ  األول

  دددا األول كانددد  فدددرض والثانيدددة بالنسدددبة لددده هدددو صدددالتني   وقددد  واحدددد فق عإ
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ل وثب  عن العديد من الصدحابة مدن م  دابر ومدن م عدامر بدن يدا  أسده  كان  نفالإ

: أردنددا أن صدىل الصددالة وذهدب إليدده بعددني التدابعني أرادوا أن يصددلوا معد هل فقددالوا

نص  مع  وهو قد صىلل فقال: ب حدر  وصدىل وعداد  دم الصدالةل ألن املتنفدل 

ثدددا يدددام املفدددرتض اسدددتقالبإ يريدددد أن يصددد  الصدددالة التدددأ يريددددل املتفدددرض بدايدددة 

   وليس  من ناحية التبعل وسوو نتكلم عىل مس لة إذا وقع في ا اخلالو.

 (املتن)

 (ملتنفلبااملفرتض جيوز ائتامم ) 

 )الرشح(

إذا عكسدددنا وصدددار املتنفدددل يصددد  خلدددف املفدددرتضل إذا صدددىل التنفدددل خلدددف  

املفرتض فاتفق الفق ا  عىل  واز هدذل الصدالةأل ألن هدذا   حقده فدرض وامخدر 

   حقه نافلة فيجوز أن يقتع به   ذل .

 )املتن(

ف ف ن وق ,وإذا كان اث موم واحدا وقف عىل يمني اامام)وقال املصنف:

ة فتقف وحدها خلفه وإن  ,عن يسارل أو قدامه أو حدل ي تصح إب أن تكون امرأ

كانوا  اعة وقفوا خلفه ف ن وقفوا عن يمينه أو عن  انبيه صح ف ن وقفوا قدامه 

 (أو عن يسارل ي تصح

 )الرشح(
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  بيدددان اخدددتالو بيدددان النيدددة إل بيدددان موقدددف  -رمحددده اهلل–هندددا انتقدددل املوفدددق 

إمددا أن  -1 -امددامل يقددول الفق ددا : اثدد موم مددع اامددام عددىل حددالتني:اثدد موم مددن ا

ا. -2 ليكون اث موم  اعة ا واحدإ  وإما أن يكون فردإ

وإمدا  -2ل إما أن يكدون ر دل -1 -إذا كان اث موم فرض ف و عىل قسمني:

أن يكددون امددرأةل إذا كددان امددرأة قددال املصددنف: ف هنددا تقددف   اخللددف وهددذا باتفدداق 

   إذا صل  املدرأة ورا  الر دل صدل  خلفده, وهدذا ثابد  عدن النبدأ  الفق ا ل

بداليتيم وبد سس  حديع  ابر وعن حديع أسس   الصحيحني, إن النبأ ثا صدىل

قددددال: و عددددل العجددددوز خلفنددددال فجعددددل املددددرأة خلف ددددم   الصددددفل وهددددذا إذا كددددان 

ا وكان امرأة.  مفردإ

كددأ فيدده ابتفدداق أسدده  إمددا إذا كددان ر ددل فالددذي عليدده  دداهه الفق ددا  حتدد  حأ

يقدددف عدددن يمدددني اامدددامل وهدددذا املعنددد  كدددذل  ثابددد  مدددن حدددديع أسدددس فددد ن أسدددس 

قال: ب  عن خدالتأ ميموندةل فلدام اسدتيقن النبدأ يصد ل اسدتيقر  وتوضد ت ثدم 

ورد  إل يمينددهل هددذل  ذهبدد  أصدد  فصددلي  عددن يسددارلل قددال: ف خددذ  النبددأ 

 عن يمينه إذا كان ر ل.  السنة عىل إن إذا كان ،ف  فالبد أن يص 

ال لكدن  وإذا كان  امرأة تص  خلفهل هذا   مس لة كدون حالدة اامدام منفدردإ

   -إذا كان اامام  اعة ف ناك حالتني:

  .إما أن يكونوا اثنني احلالة األول:

  أن يكونوا ثالثة ف كثر. الثانية: واحلالة
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اامددددام ر ددددالن ف ددددام إذا كددددانوا اثنددددني فدددد ن اجلم ددددور يقولددددون: إذا وأ ددددد مددددع 

يصليان خلفهل وهذا قول   ور الفق دا  وقالده املصدنف هندال وهدذا املعند  ثابد  

عددىل يميندده  ددا  اليتدديم الددذي كددان  ل فدد ن أسددس قددال: ثددا أدارل النبددأ عددن النبددأ 

  اخللددفل وهددذا احلددديع  فردمهددا النبددأ  عنددد العجددوز فاصدد ف مددع النبددأ 

 ددابر   صددحيح مسددلم   السددفر أسدده قددال:   حددديع  كددذل  ثابدد  عددن النبددأ 

عدددن  ابروصدددىل فج ددد  عدددن يسدددارل فصدددلي  فددد دار  ثدددم  دددا   ددد توضددد  النبدددأ 

يسارل فردنا إل اخللفل وهذا الذي عليه اجلم ور عدىل إن الدر الن أن صدليا مدع 

 اامام ف هنام يقفان خلفه.

ىل وذهدب السددادة األحندداو عددىل أسدده إذا وأ ددد ر ددالن فدد هنم يقددف أحدددمها عدد

اليسددار وامخددر عددىل اليمددنيل يعنددأ: يصددلون   صددف واحددد واسددتدلوا عددىل ذلدد  

بددام أخر دده أبددو داود واامددام أمحددد ب سددناد صددحيح إن عبددد اهلل بددن مسددعود  ددا ل 

علقمدده واألسددود فصددليا بجددوارلل واحددد عددىل يميندده وامخددر عددىل يسددارلل و،دددمها 

 .حت  ب يفرتقان عليهل ثم قال: هكذا صالة النبأ 

الفق ا    اجلمع بني القدولنيل يقولدون: األصدل هدو مدا عليده اجلم دور عدىل و

إن الر الن يصليان خلف اامدام وجيدوز إيقدال الكيفيدة التدأ أوقع دا عبدد اهلل بدن 

ا هو ب يو د تعارض بني حديع ابن مسعود وحدديع  دابر وأسدس  مسعودل ف ذإ

مل عىل مل عىل اجلواز وهذا هأ  األكثر والشائع. بل يوفق بين ام وهذا هأ
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ا قلنا عىل إن موقف اث موم:  وإمدا أن يكدون   -2إما أن يكون منفدردل  -1إذإ

  اعةل وفصلنا الصور الثالثة. 

 (املتن)

 ,(وإذا كان اث موم واحدا وقف عىل يمني اامام) 

 )الرشح(

مدددن حدددديع  ل وهدددذا احلدددديع الثابددد  عدددن النبدددأ وهدددذا حالدددة كونددده ر دددالإ  

 أسس و ابر.

 (تنامل)

ة فتقدف )  ف ن وقف عن يسدارل أو قدامده أو حددل ي تصدح إب أن تكدون امدرأ

 (وحدها خلفه

 )الرشح(

 وهنا تكلم عن القسم الثا    حالة كونه امرأة فتقف   اخللف. 

 (املتن)

  (وإن كانوا  اعة وقفوا خلفه) 

 )الرشح(

 ل امن ثا. إذا كان ثالثة ف كثر هذا بابتفاق لكن اخلالو إذا كانوا اثنني

 (املتن)
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ف ن وقفوا عن يمينه أو عن  انبيه صح ف ن وقفوا قدامده أو عدن يسدارل ي ) 

 .(تصح

 )الرشح(

امن ثا تكلمنا عىل هذل أدخل املصنف مس لة مع   عدد حالدة كونده مفدرد 

أو  اعدددة   حالدددة مدددا إذا صدددلوا عدددىل يسدددارل أو صدددلوا قدامدددهل ف دددو قدددال: املفدددرد أو 

رد األصدددل أن يصددد  عدددىل اليمدددنيل واجلامعدددة األصدددل أن يصدددلون   اجلامعدددة, املفددد

 اخللف.

إذا خددالف الددذي يقددع عددىل اليمددني فجددا  عددىل اليسددارل والددذين هددم   اخللددف 

  ا وا إل اليسارل ف ل تصح أم بل

هنا مس لة خالفية إذا خالف اث موم مكانه و ا  إل مكان آخدرل هدل تصدح 

كددان تقددول: إمددا   اامددام وإمددا عددىل اليسددارل ألن أم بلل وإذا تصددورت لالفددة امل

اتفقدوا لدو أن اجلامعدة وقفدوا عدىل يمددني اامدام صدح  صدالُمل فاا،دكال عندددنا 

   اليسار و  قدام اامام.

إذا تقدددم اثدد موم عددىل اامددام اتفقددوا أسدده , نددتكلم عددىل مسدد لة اليسددار أوبإ  هنددا

هدددة أن النبدددأ  يكدددرل لددده ذلددد ل عدددل اامدددام ليددداتم »قدددال:  ودليدددل هدددذل الكرا إندددام  أ

, و  لهدة العدرب اامدام مد خوذة مدن اخلشدبة التدأ يسدتعمل ا البن دا , فد ن البن دا  «بده

عندما يريد أن يبنأ ي ع خشبة حتد  ي دبط  دا اسدتقامة الصدفل ثدم يبندأ عليدهل 

ا لذا احلديع. : يكرل التقدم عىل اامام استنادإ  ف أ دائامإ مقدمة, فلام قالوا
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 قلنا هو يكرلل   حالة ما إذا خالف وتقدم ف ل تصح صالته أم بل.إذا 

اجلم ددور السدددادة األحنددداو والشدددافعية يقولددون: إن صدددالته با لدددةل إذا تقددددم 

اثدد مومني عددىل اامددام ب لدد  صددالُمل ألهنددم قددد خددالفوا املكددانل وذهددب السددادة 

هددددددةل وعنددددددد كددددددم بالكرا اثالكيددددددة  اثالكيددددددة إل إن ذلدددددد  ب يفسددددددد الصددددددالة وإن حأ

تفصيل التقدم عىل اامام إذا كان سببه ازدحام ف ن ذل  خار  عدن ن داق م وب 

:   اخلليددل ويأكددرل التقدددم عددىل اامددام أو املسدداواة بددال ازدحددام  حددر ل لددذا يقولددوا

مدن زمحدة ومدن  دم موم بددار أو هندر و دازو ازد من ازدحام ومن  ر, وفصل 

هدددةل و ددداز أن يتقددددم اامدددام عدددىل  رل إذا وأ ددددت الةمحدددة فدددال يو دددد هنددد اك كرا

 اث موم.

هدة إب  إما إذا ي تكن هناك زمحة وتقدم وإن كان كراهةل لكنه ب تدادو الكرا

إفسدداد صددالتهل ومددا عليدده اثالكيددة هنددا أو ددهل ألن إب ددال الصددالة هتددا  إل دليددل 

 قدويل وبددل ب يو ددد دليددل ين د  عددن التقدددم عددىل اامدامل وإنددام هددو استشددفاو مددن

عددل اامددام ليدداتم بدده»:قددول النبددأ  فل ددذا التقدددم عددىل اامددام يأكددرل لهدده  «إنددام  أ

حا ددةل لكددن إن وقددع فدد ن صددالته تقددعل ومالدد  اسددتدل   أيفددر سددوو يدد   معنددا   

املو ددد ل عدددىل إن كانددد  هنددداك ضدددار عدددىل ع دددد عمدددر وكدددان أهل دددا يددد  ون باامدددامل 

ابة ذلد ل وسدت   امن معنددا وكاند  متقدمدة عدىل اامددام وي ين د  أحدد مدن الصددح

 مس لة ثانية نجد في ا كيف الفق ا    أصولم   الفتوول. 
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ف نا إذا تقدم اث موم عىل اامام ب ل  صالته عندد اجلم دور وصدح  عندد 

 .-رمح م اهلل–السادة اثالكية 

, ف ن اجلم ور األحناو املس لة الثانية: إذا خالفوا ووقفوا عىل يسارلعندنا 

واثالكيددة والشدددافعية يقولددون: إن صدددالته صددحيحةل واحلنابلدددة بقددوا عدددىل األصدددل 

وإذا )ف ب لوا صالة من وقف عىل يسار اامام, ولذا ذكدرل املصدنف عنددما قدال:

ف ن وقف عن يسارل أو قدامه أو حدل  ,كان اث موم واحدا وقف عىل يمني اامام

قدامده أو عدن يسدارلل تكلمندا عدن القددام وبقيد  مسد لة ل قدال: إذا وقدف (ي تصح

ة فتقددددف وحدددددها خلفدددده)اليسددددارل ثددددم قددددال املصددددنف:  وهددددذا  (إب أن تكددددون امددددرأ

وإن كددانوا  اعددة وقفددوا خلفدده فدد ن وقفددوا عددن يميندده أو عددن ) ,يناها مددن قبددلاسددتثن

 .( انبيه صح ف ن وقفوا قدامه أو عن يسارل ي تصح

ا أخر نددا مسدد لة القدددام  األحندداو  وبقددأ مسدد لة اليسددارل فجم ددور الفق ددا إذإ

يقولددون: بدد ن اثدد موم إذا وقددف يسددار اامددام  -رمح ددم اهلل–واثالكيددة والشددافعية 

ف نه يأكرل له ذل  لكن صالته   عين ا صحيحة والسادة احلنابلة بقدوا عدىل نفدس 

املندددوالل فددد ب لوا صدددالة مدددن وقدددف عدددىل يسدددار اامدددامل وسدددبب اخلدددالو   ذلددد  

, ف ندده يددل اجلم ددور هددو احلددديع الددذي تقدددم معنددا حددديع  ددابر وحددديع أسددسودل

يمندهل فاحلنابلدة محلدوا هدذا عدىل حوله إل  ف ن النبأ  ثا صىل عىل يسار النبأ 

أسدده هنددأل واجلم ددور يقولددون: هددو هنددأ لكندده يقتعدد الفسددادل ألسدده لددو فسددد, ألمددر 

ال لده: اسدتمر عدىل صدالت  أسس بد ن ينشد  تكبدهإا وصدالة  ديددةل فلدام قد النبأ 
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وحوله مع ابستمرار عىل صالته دل عىل إن صالته صحيحةل واملسد لة هدذل إذا 

أردندددا أن ندددتكلم عدددىل أصدددل ا وفيددده مسددد لة ثالثدددةل ندددذكرها ثدددم نعقدددب عدددىل املسدددائل 

 الثالث. 

عبدد املحسدن  حقق ا الشديخبط نسفة التأ هذل النسفة يو د  ا خ  ل أَض 

مدن  دةأ ن رشح العددةل فيو دد سدقط عنددكم وهدو إذا  الرتكأ والتأ هدأ مكوندة

وإن كانوا  اعة وقفدوا )صىل املنفرد خلف الصف ي تصح صالته وهذل تكملة 

خلفه ف ن وقفوا عن يمينه أو عن  انبيده صدح فد ن وقفدوا قدامده أو عدن يسدارل ي 

 ., وإن صىل املنفرد خلف الصف ي تصح صالته(تصح

ذل اجلملددة التددأ ذكرهددا املصددنف هددأ إذا صددالة   هدد عندددنا مسدد لة ثالثددةامن 

املنفددرد خلدددف الصددفل قلندددا: املنفددرد يصددد  عددىل يمدددني اامددامل إذا خدددالف وصدددىل 

 عن يسارلل قلنا: تب ل صالته عن السادة احلنابلة وب تب ل عند اجلم ور.

كدان  مس لة أخرو وهأ املنفرد إذا صىل خلدف الصدفأضاو املصنف هنا 

الصدددفوول ودخدددل واحدددد إل املسدددجد وي جيدددد فر دددة   اامدددام يصددد  واكتملددد  

 الصفل ف ل يكرب   الصف وحدلل 

 (املتن)

 ,)كذل  ب تصح صالة املنفرد خلف الصف( 

 )الرشح(
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يتحصدددل مددددن هددددذا عندددد السددددادة احلنابلددددة   إب دددال الصددددالة بالنسددددبة ملوقددددف  

خلددف  اثدد موم مددن اامددام ثالثددةل إن وقددف عددىل يسددارلل أو وقددف قدامددهل أو وقددف

 الصفل ثالثة حابت.

الشددافعية واألحندداو يب لددون صددالة واحدددة التددأ هددو إذا تقدددم عددىل اامددامل 

واثالكية ب يب لون صالة أحدد مدن الثالثدةل وسدبق أن تكلمندا عدىل مسد لة القددام 

حدول أسدس  بد ن النبدأ  :قلناوذكرنا الدليل واخلالو فيهل  ا ت مس لة اليسار 

لن ددأ هنددا عددىل الفسدداد فدد ب لوا صددالة مددن صددىل عددىل يسددار السددادة احلنابلددة محلددوا ا

هدةل إن صدححوا  اامامل بفالو اجلم ور فقد محلوا الن أ هندا عدىل و دود الكرا

 صالته. 

 دددا ت املسددد لة الثالثدددة وهدددأ صدددالة املنفدددرد خلدددف الصدددفةل وهدددأ إن عنددددنا 

ي: هددو حددديع درأمحددد وحسددنه اامددام أمحددد وقددال اثدداوحددديع سددنن أو داود و

ثم ذهدب إليده   , وبصائب املعبدل وأسه صىل خلف الصف فلام سلم النبأ ثاب

ب صدددددالة ملنفدددددرد خلدددددف الصدددددف ف عدددددد »فرتكددددده حتددددد  أكمدددددل صدددددالتهل ثدددددم قدددددال: 

,  سددد  اامدددام أمحدددد  دددذا والسدددادة احلنابلدددة وأب لدددوا صدددالة مدددن صدددىل «صدددالت 

ال وثبدد  عددن النبددأ  أسدده هندد  عددن الصددالة خلددف الصددف   خلددف الصددف منفددردإ

 فرد. من

: هدددذا احلدددديع وإن كدددان حدددديع حسدددن مدددن حيدددع ااسدددناد  اجلم دددور قدددالوا

فعدارض حددديع أقددوو منده وهددو متفددق عليدهل حددديع أو بكددرة وهدو أسدده دخددل إل 
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   الركدددددددول فركدددددددع ثدددددددم دب إل الصدددددددفل فدددددددالنبأ  املسدددددددجد فو دددددددد النبدددددددأ 

دددال وب تعدددود»قدددال: : هندددا ب تعدددود إل ال ددد  الدددذي  «زادك اهلل حرصإ فعلتددده فقدددالوا

هندددا أيفنددد  عليددده وقدددال:  مددن العددددو أو مدددن صدددالت  خلدددف الصدددف, لكددن النبدددأ 

ال وب تعود»  وي يب ل له صالته. «زادك اهلل حرصإ

عددىل هددذا احلددديع وهددو متفددق عليدده وامخددر وإن قلنددا: ب سدده حددديع  فلددام  ددا 

حسدددنل وإن كددددان خددددالف كثدددده مددددن احلفدددداه كددددابن عبددددد الددددرب وغددددهلل أسدددده حددددديع 

: نقددم احلدديع الصدحيحل ونقدول: م  رب عىل إن ه حسن فقد تعدارض, فقدالوا

هدددة ألسدددده  بددد ن صدددالة املنفدددرد خلددددف الصدددف إذا وقدددف أو صدددىل ف سدددده يدخلددده الكرا

ارتكدددددب الن دددددأ ولكدددددن هندددددا صدددددالته ب تعتدددددرب با لدددددة أو فاسددددددةل بدددددل هدددددأ صدددددالة 

 صحيحةل هذ الذي عليه اجلم ور.

دددأ فيدددده املصدددد  أو نعيدددد تلفددددي  هدددذل املسدددد لةل السددددادة احلنابلدددة كددددل هنددددأ  هنأ

اث موم عن املكان أ روا الن أ عىل حقيقتده وأب لدوا صدالة اثد موم فد ذا اثد موم 

خالف ووقدف قددام اامدام أب لدوا صدالُم, إذا اثد موم خدالف وصدىل عدن يسدار 

ا أب لوا صالته.   اامام أب لوا صالُمل وإذا اث موم صىل خلف الصف منفردإ

هددة وي هملددول إل أن يرتقددأ إل  اثالكيددة   الن ددأ الددثالث أ ددرول عددىل الكرا

 أن يفسد صالة اث موم وصحوا صالته.

ل بالنسددددبة للددددذي صددددىل قدددددام أب لددددوا صددددالتهل  الشدددافعية واألحندددداو توسدددد وا

وأمدددا بالنسدددبة ملدددن صدددىل عدددن اليسدددار أو عدددن املنفدددرد خلدددف الصدددفل فلدددم يب لدددوا 
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ن ددأ الددذي يدد   عددن النبددأ صددالتهل هددذل املسدد لة تر ددع إل مسدد لة أصددولية وهددأ ال

 لل النبددددأ هددددل هددددو يقتعدددد الفسدددداد أو ب يقتعدددد الفسدددداد  هندددد  عددددن   ل إذا

اأرتكددب هددذل ال دد  مددع و ددود الن ددأ, هددل يأب ددل هددذا أم بل وتكلمنددا عددىل هددذل 

املس لة   كتاب الصيامل وفصلنا في ا وذكرنا أقوال علام  األصدول وقلندا: الدذي 

صددول عددىل إن يأنرددر إل الن ددأ إذا كددان لددذات املن ددأ عليدده املحققددني مددن علددام  األ

كدددددم  ئن ف دددددو ب هأ عنددددده فددددديأحكم بدددددب الن املن دددددأل إمدددددا إذا كدددددان لقريندددددة مدددددن القدددددرا

 بب الهنا.

عدددددد, فددددد ن الن دددددأ عدددددن املكدددددان   فنجدددددد هندددددا السدددددادة اثالكيدددددة مشدددددوا مدددددع القوا

إب بالنسدددبة للمدددد موم ب يتعلددددق بددددذات الصددددالةل ولدددذا الن ددددأ هنددددا   ددددة منفكددددةل و

صالته   األصل صحيحة فجا هدا الن دأ مدن حيدع كونده أوقع دا   غده املكدان 

املناسدددددبل واملكدددددان لددددديس لددددده تددددد يفه   الصدددددالة ذاُدددددال ف هندددددا صدددددالة قدددددد اكتملددددد  

وا،تمل  عىل أركان وعىل رشو  ا مستوفاةل ففالف   املكدان, فيكدون الن دأ 

قدوال هددذل الثالثدة قددول مفدادل ارتكداب ااثددم ب ب دالن الصددالةل ويكدون أو دده األ

 السادة اثالكية ملشي م مع هذل القواعد.

 (املتن)

ة بنسا  قام  مع ن   الصف وس  ن)   .(وإن صل  امرأ

 )الرشح(
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) إذا صددل  نحددن تكلمنددا   حالددة كددون اثدد موم منفددرد ر ددل أو امددرأةل قددال: 

وذكرنا  بلهل جيوز للمرأة أن تام أم , تكلمنا املرأة بالنسا  ف هنا تقف وس  ن(

خدددالو اجلم دددور مدددع السدددادة اثالكيدددةل وقلندددا: أصدددح األقدددوال هدددو قدددول اجلم دددور 

عددىل إندده يصددح للمددرأة أن تصدد  بالنسددا  وهددذا ثابدد  قددد ثبدد  عددن أم سددلمة زو  

 وعن عائشة ب سانيد صحيحة. النبأ 

 (املتن)

ة بالنسا  ف هنا تقف وس  ن(   , )إذا صل  املرأ

 )الرشح(

ل مدددددن أ ددددداز صدددددالة املدددددرأة بالنسدددددا  أن املدددددرأة تقدددددف وهدددددذا باتفددددداق اتفدددددق كددددد

وسددددد  ن, والددددددليل عدددددىل ذلددددد  أم سدددددلمة ثدددددا صدددددل  بالنسدددددا  ف هندددددا قدددددد وقفددددد  

 وس  ن.

 (املتن)

ة يقوم وس  م)   (وكذل  إمام الر ال العرا

 )الرشح(

امن تكلددم املصددنف عددىل مسدد لة هددأ تعتددرب كددذل  مسدد لة اسددتثنائية   حالددة  

ة إذا كدددان املصدددلني كل دددممدددا  فكيدددف  -العافيدددةالعفدددو ونسددد ل اهلل السدددالمة و-عدددرا

قددددال: فدددد ن اامامددددة هنددددا ب يتقدددددم م, بددددل يصددددلوا حتدددد  يقددددول  ل تكددددون  اامامددددة

الفق ددددا : يصددددلوا كل ددددم   صددددف واحددددد كددددأ ب ينرددددر بع دددد م إل عددددورة بعددددنيل 
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و،صل صالُم حالة كوهنم عراة لو ود الرضورة والعذر   ذلد ل فاامدام ب 

تبدددو عورتدده   ذلدد  وهددأ تعتددرب اسددتثنائية مددن موقددف اامددام الددذي يتقدددم كددأ ب 

 ذكرها املصنف. 

إذا كدان قبل أن ننتقل   مس لة يأكثر الساال علي ا ويكثر الوقول في ا وهأ 

وهأ املس لة التأ أ،ار إلي دا األ،ل اانسان يص  في   ويدخل معه   الصالةل 

ركدد    ل فكددربت للصددالةل فجددا  مددثالإ اامددام صددىل امن وأسدد  أدركدد  مددا أد

إنسددددان وصددددىل معدددد ل ف ددددل يصددددح أن يصدددد  معدددد  هددددذا الشددددف  أم بل وهددددذل 

تندر  مع    مس لة خالو النيدة بدني اامدام واثد مومل وإن كدان اخدتالو النيدة 

إما أن يكون اخدتالو النيدة   األصدل مثدل املفدرتض مدع املتنفدل   األصدل أو   

ا الفق دا  اخدتالو النيدة   احلدالل واحلدال يأقصدد بده احلالل وهأ التأ يتكلم علي د

 اامام مع اث مومل اختالو   ذل .

ف ذا  ا  اانسدان إل الصدالة وصدىل ف دل جيدوز أن يددخل معده إنسدان آخدرل 

 كأ يدرك مع اجلامعة أم بل

املسددددد لة في دددددا تفصددددديلل يقدددددول الفق دددددا : الر دددددل إذا صدددددىل وأراد الر دددددل أن 

إمدددا أن تكدددون  -الصدددالة التدددأ يددددخل معددده عدددىل قسدددمني: يددددخل معددده   الصدددالةل

دددددال إذا كانددددد  نفدددددالإ ب حدددددر    ذلددددد  ل وإمدددددا أن تكدددددون فرضإ , وهدددددو يأسدددددتدل نفدددددالإ

كدان يصد  قيدام الليدل فجدا   بحديع أسدس و دابر الدذي تقددم معندال فد ن النبدأ 
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دا هدذا   حالدة  أسس ودخل معهل فالنبأ  ا إل كونه إمامإ مدا انتقل من كونه منفردإ

.  إذا كان  الصالة نفالإ

ددا مددن الفددرائني ف ددأ عددىل قسددمني:  إمددا أن يكددون  -1إذا كاندد  الصددالة فرضإ

أو يكدون ممدن ب ينتردر  اعدةل مثالده: اامدام مدثالإ إذا  -2اامام ممن ينترر  اعةل 

أقدددام الصدددالة وي يو دددد أحدددد   املسدددجدل ف نددده يصددد ل ألسددده إمدددامل إذا  دددا  النددداس 

ددال ويصددلون معدده, ألسدده دخددل مددن البدايددة بنيددة بعددد ذلدد  فدد هنم يددد خلون معدده إمامإ

اامدامل وهدذا   حكدم كدذل  الر ددل إذا كدان صداحبه يتوضد  فيسدبقه إل الصددالة 

 عىل أساس أن يدخل معهل ف ذا دخل معه بعد ذل  ب حر  في ا.

وقدددع اخلدددالو إذا ي يكدددن ينتردددرل وكددددرب للصدددالة فجدددا  امخدددر ودخدددل معددددهل 

ة والشدددافعية واحلنابلدددة   أصدددح الروايدددة عنددددهم جييدددةون ذلددد ل اجلم دددور اثالكيددد

جييددةون أن يصدد  الر ددل خلددف مددن سددبقه وتنتقددل نيتدده مددن كددون منفددرد إل كوندده 

 إمام.

السدددادة األحنددداو وروايدددة عدددىل اامدددام أمحدددد عدددىل إنددده ب يصدددح ذلددد  لو دددود 

واسدددتدل اختدددار الروايددة األول وانت دد إلي ددال  -رمحدده اهلل–ابخددتالول واملوفددق 

 علي ا كذل  باحلديع   صحيح البفاريل حديع عائشدة قالد : كدان النبدأ 

ل ندداس فجددا وا وصددلوا بصددالتهل واسددتدل كددذل   يصدد  وكددان اجلدددار قصددهل فددرآ

كددان   سددفر فصددىلل  بحددديع  ددابر الددذي قلنددال   صددحيح مسددلمل فدد ن النبددأ 

 بدار إل يسدار النبدأ ثم  دا  إل يمينه  فجا   ابر وصىل عن يسارل فردل النبأ 
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  فددردل النبددأ فقددال: هددذل األول بددام أسدده كددان   سددفر فدد ن الصددالة كاندد  هنددا ,

 صالة فري ة والذي اختارل املوفق من قول اجلم ور أقوو والعلم عند اهلل.

 (املتن)

قددم الر دال ثدم الصدبيان ثدم  ,ونسدا    تمع ر ال وصبيان وخنداثاوإن ) 

 .(ثم النسا   اخلناث

 ح()الرش

هنا امن ثا تكلم ل  املصنف عىل موقع اامام واث موم بدأ يدذكر لد  مدن 

حيع الف لل إذا ا تمع صبيان ور ال ونسدا  وخنداث   دع اخلنثد  وهدو الدذي 

قددددم الر دددال ثدددم ي يتبدددني هدددل ذكدددر أم أسثددد , فصدددف م عدددىل هدددذا التصدددنيفل قدددال:  يأ

ل أو مدددن النسدددا ل ثدددم ألهندددم ب يأعرفدددون هدددل هدددم مدددن الر دددا الصدددبيان ثدددم اخلنددداث 

الذي عليده   دور الفق دا ل وهدذا مستشدف مدن قدول النبدأ  النسا , وهذا الرتتيب

 :وكدان النبدأ «ليلينأ من  أولدو األحدالم والن د »  الصحيحني ,  هدب أن

يصدد  خلفدده امل ددا رين ثددم األسصددارل ألن منةلددة الصددف األول وكوندده يدد  اامددام 

م    مددددددن كوندددددده   الصددددددالة أو   القددددددرا ة منةلددددددة رشول ألن قددددددد ينتدددددداب اامددددددا

 فيحتا  إل من يذكرل أو يساعدلل فيأقدم أولو الن     الصالة.

وخددالف بعددني الشددافعية   مسدد لة الصددبيانل وقددال: األول   الصددبيان أهنددم 

يصددددلون مددددع الر ددددالل كددددأ يقتدددددوا  ددددم   الصددددالةل و  حددددديع سدددد ل   مسددددند 

ادل إنده صدف الر دال ثدم صدف الصدبيان ثدم قدال: اامام أمحدد ممكدن ندتكلم   إسدن
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يفعدددددلل وحسدددددنه اامدددددام أمحدددددد وهدددددو الدددددذي اعتمدددددد عليددددده  هكدددددذا رأ ددددد  النبدددددأ 

املصددددنف عددددىل إن   الرتتيددددب يكددددون الر ددددال ثددددم الصددددبيان ثددددم اخلندددداث  ثددددم يدددد   

خده الصدفوو الر دال »: النسا ل واحلديع   صحيحني معروول قال النبدأ 

 .«خرها ورشها أولاخه صفوو النسا  آورشها أخراهال وأوبها 

هندددا مسددد لة فقدددط إذا قدددال: خددده الصدددفوو الر دددال األول ورشهدددا األخدددهةل 

املسدددافة هدددذل بدددني الصدددفوو التدددأ هندددال كيدددف يكدددون حكم دددا مدددن حيدددع اخلهيدددة 

 والرشيةل 

يعنددددددأ: امن حكمنددددددا بدددددد ن الصددددددف األول أف ددددددل الصددددددفوو, وإن الصددددددف 

سدددددط يكدددددون بالرتتيدددددب وهدددددذا الدددددذي عليددددده األخددددده رش الصدددددفوول والدددددذي   الو

اجلم ددور عددىل أن الصددف الددذي يليدده يكددون أقددل   اخلهيددة وهكددذال ألن ابنتقددال 

مددددن خدددده إل رش ببددددد أن  ددددر بتدددددريلل وبع دددد م قددددال: بل قددددال: ألن األف ددددلية 

تثبدد  فقددط للصددف األول فدد ذا انت ددد  الصددف األول انت دد  األف ددلية واسدددتوت 

 األخر.الصفوو إل أن تصل إل 

 (املتن)

 ,(ومن كرب قبل سالم اامام فقد أدرك اجلامعة) 

 )الرشح(

, ف ل اجلامعة يأدرك ب ي  ة  من الصالةوهذل مس لة اتفقوا علي ا عىل إن 

فددق في ددا حتدد  ينبدده عددىل مسدد لة يقددع في ددا ندداس إل  واملصددنف ذكددر هددذل اجلملددة ووأ
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األخدددده فيبدددددأ ينترددددر  امن, يدددددخل  اعددددة إل املسددددجد فيكددددون اامددددام   التشدددد د

هناك حت  يسلم اامام ثدم هدو ينشد   اعدة أخدرو فد راد أن ينبده عدىل هدذل املسد لة 

ددرك بد ي  ددة  مدع اامدام, فل دذا الدذي دخدل وو ددد  وقدال: تدرو ف دل اجلامعدة تأ

اامام ولو كان قبل السالم بلحرة جيب عليه باتفاق الفق ا  أن يدخل مدع إمامده 

هندا مدن  "مدا" «مدا أدركدتم فصدلوا »  الصدحيحنيل قدال:  وب ينتررل ألن النبدأ 

ألفدداه العمددوم أدركدد  ركعددةل أدركدد  سددجدةل أدركدد  التشدد د ف سدد  ملددةم بدد ن 

تصددد , وإذا صدددلي  مدددع اامدددام ولدددو إنددد  أدركددد   دددة  قبدددل السدددالم, فلددد  مدددن 

األ ددر أف ددل مددن اجلامعددة الثانيددة التددأ ،دددث ا, و ددذا القددول الددذي قالدده املصددنف: 

مل عل يده اخدتالو امثدار التدأ  دا ت فد ن اامدام مسدلم   صدحيحه  دع  يدع هأ

تأف دل صدالة اجلامعدة »:بالتددريلل فقدال النبدأ  امثار التأ  ا ت عن النبأ 

, و  روايدددددة بفمدددددس وعرشدددددين, و  روايدددددة بدددددثالث «عدددددىل الفدددددذ بسدددددبع وعرشدددددين

 وعرشينل و  رواية بواحد وعرشين.

: اخددددتالو هددددذا العدددددد فاألف دددد مددددل عددددىل قددددد إدراكدددد  أسدددد  مددددن قددددالوا لية هأ

م كندد    الدر ددة السددبعة والعرشددينل  الصددالةل فدد ذا أدركدد  مددن تكبددهة ااحددرا

مددل عليدده  أدركدد  ركعددة أو ركعتددني وهكددذا حتدد  ينت ددأ بدد  إل قبددل السددالم و،أ

 در ة الواحد والعرشين. 

 (املتن)

 , (الركول فقد أدرك الركعة وإب فالومن أدرك ) 
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 )الرشح(

مس لة أراد أن يبني اادراك في دا حلكدم الصدالةل املسد لة األول كاند   وهذل

ن مدددن أدرك ألف دددل الصدددالةل وهدددذل حلكدددم الصدددالة, وهدددذا باتفددداق الفق دددا  عدددىل 

كددم لدده ب سدده قددد أدرك ركعددةل فك سدده يددوحأ عددىل إندده  الركعددة وأدرك الركددولل فددال هأ

لد  الركعدةل أمدا تكبدهة مدن فاتتده الفا،دة, وفاتتده السدورة ب حدر  عليده   حكدم ت

م ف نددده هدددو يكدددرب ثدددم يكدددرب التكبدددهة التدددأ  دددوي  دددال وهدددذا ف دددل مدددن اهلل  ااحدددرا

كول   إدراك الركعدددةل اوز عندددا   هدددذل املسددد لة وأعتدددد عليندددا بدددالرورمحدددةل أسددده أددد

مدن أدرك الركعدة »: وهذا ثاب    الصحيحني من حديع أو هريدرة أن النبدأ 

 املس لة خيتم املصنف الباب وينتقل إل باب آخر.  , و ذل«فقد أدرك الصالة

ونتوقدددف هندددا سدددبحان    وبحمددددكل نشددد د أب إك إب أسددد  يسدددتهفرك 

   .ونتوب إلي 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل

 


